
س�لطه مالي دولت بر تمامی بخش ه�اي پولي 
و مالي اقتصاد اع�م از بانك مرك�زي، بانك ها، 
بيمه ها، صن�دوق توس�عه ملي، بازار س�رمايه 
بيانگر آن اس�ت كه تمام�ی حوزه مال�ي براي 
تأمين مالي كس�ري بودجه دول�ت از هر طريق 
ممكن بسيج شده اند. فراي اين موضوع برخي 
از كارشناس�ان اقتصادي مي گوين�د، بازارهاي 
برخ�ی از كااله�ا تح�ت تس�لط دولت اس�ت. 
خلق نقدينگي از س��وی بانك مرك��زي و بانك ها 
تا حدي ش��دت گرفته اس��ت كه تحمل تورم اين 
رفتار دولت، مصرف كنندگان را دچار اشكال كرده 
است، به طوري كه خانوارها مجبورند تا مي توانند از 
هزينه هاي ضروري زندگي خود بكاهند. با اين حال 
در دوره هاي زماني مختلف نقدينگي خلق شده در 
سيستم بانكي از بانك ها به مقصد يك بازار سودده 
خارج مي شود كه بايد ديد نقدينگي 3 هزار و 500 
هزار ميليارد توماني در سال جاري كدام يك از بازارها 

را هدف نوسان گيري قرار خواهد داد.
  بانك مركزی يك بانك دولتی است

 بانك مركزي شايد نامش شبيه يك رگالتور پولي 
باش��د، اما تجربه نش��ان داده اس��ت بانك مركزي 
همانند بانك هاي تخصصي دولت��ي يا بانك هايي 
كه دولت در آنها سهم دارد، مطيع دستورات دولت 
است، كما اينكه با بررسي رشد پايه پولي يا تسعير 
ارزهاي بلوكه ش��ده دولت در بانك هاي خارجي از 
سوی بانك مركزي و شيوه مديريت بازار بين بانكي 
و انتشار اوراق بدهي دولتي به اين مهم مي رسيم كه 
بانك مركزي همانند ساير بانك هاي دولتي مطيع 
دستورات دولت مي باش��د، البته با بررسي سرمايه 
اوليه بانك مركزي به اين مهم مي رسيم كه سرمايه 
اين بانك را دولت تأمين كرده است، بدين ترتيب  اي 
كاش بانك مركزي ذيل وزارت اقتصاد قرار مي گرفت 
تا حداقل نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي به 

سادگي بتوانند روي اين بانك نظارت داشته باشند 
و تحقيق و تفحص به عمل آورند كه اين مورد شامل 
سازمان برنامه و بودجه نيز مي شود، زيرا در چنين 
شرايطي استقالل صوري اين بخش ها كشور را  دچار 
اشكال كرده است.  انتشار نش��دن آمارهاي ماليه 
دولت از س��وی بانك مركزي و مركز آمار به خوبي 
بيانگر نگراني اين نهادها از افشاي صريح سلطه مالي 
دولت بر بانك مركزي و در كل نظام بانكي مي باشد، 
كما اينكه حتي گفته مي شود بودجه سال 1400، 
حدود600هزار ميلي��ارد تومان تكاليف مالي براي 

سيستم بانكي تعريف كرده است. 
  تكاليف بودجه برای بخش مالی و كااليی

از سوي ديگر پرداخت تنخواه از سوي بانك مركزي 
به دولت براي اهداف بودجه اي و تسويه اين تنخواه 
در پايان هر سال يكي ديگر از عجايب سلطه مالي 
دولت بر اين نهاد است. البته سلطه مالي دولت تنها 
به بانك مركزي ختم نمي ش��ود و ساير بخش هاي 
مالي چون صندوق توسعه ملي، بيمه ها، بازارسرمايه 
و. . . نيز تحت تسلط دولت هستند و اين نهاد گويا هر 
چه سرمايه در بخش داخلي كشور داشته، مصرف 
كرده است. بانك مركزي در س��ال گذشته اجراي 
سياست هدف گذاري تورم را ش��روع كرد و در اين 
زمينه نرخ ت��ورم هدف براي يك س��ال ۲۲ درصد 
تعيين شد، اما بررسي اعداد و ارقام از وضعيت تورم 
در سال گذشته نشان از محقق نشدن اين هدف دارد، 
به طوري  كه پارسال را با تورمي معادل 36/4 درصد 

به پايان رسانديم. 
به گزارش ايس��نا، بانك مركزي در اواخر بهار سال 
گذش��ته آمادگي خ��ود را براي اجراي سياس��ت 
هدف گذاري تورم اعالم كرد و در اين راس��تا هدف 
نرخ تورم را براي بازه يك س��اله ۲۲درصد با دامنه 

مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين كرد. 
بدين منظور، مركز اصلي سياست هاي پولي و ارزي 

اين بانك در سال گذشته معطوف به تورم هدف بود 
و براي رسيدن به آن از ابزار مديريت نرخ سود در بازار 
باز استفاده كرد كه طي سال گذشته بانك مركزي 
بر اين امر متمركز شد تا نرخ بهره بين بانكي كاهش 
پيدا كند و طبق آخرين اظه��ارات رئيس كل اين 
بانك، ميانگين نرخ سود بين بانكي به 19/7 درصد 

كاهش يافت. 
در اين بين، كارشناس��ان اقتصادي موفقيت بانك 
مركزي براي تحقق تورم ۲۲ درصدي را مس��تلزم 
همراهي دولت، كاهش كسري بودجه، پنهان نكردن 
كسري بودجه، موفقيت بانك مركزي در عمليات 
بازار باز، هدف گذاري نرخ بهره و تورم مي دانستند، اما 
بررسي آمارها درباره وضعيت تورم در سال گذشته 
بيانگر آن است كه نرخ تورم ساالنه اسفند پارسال 
براي خانوارها به 36/4 درصد رسيده كه نسبت به 
ماه قبل از آن )بهمن( ۲/۲ درصد افزايش را نش��ان 
مي دهد. همچني��ن نرخ تورم نقطه اي در اس��فند 
1399 به 48/7درصد رسيده است، يعني خانوارها 
به طور ميانگين 48/7درصد بيشتر از اسفند 1398 
براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« 
هزينه كرده  اند. با اين تفاس��ير، موارد ذكر شده از 
وضعيت تورم پارس��ال گوياي اين اس��ت كه بانك 
مركزي نه تنها در رسيدن به تورم ۲۲درصدي موفق 
نبوده، بلكه نتوانسته اين متغير را كنترل كند و مانع 
رشد افزايش  قيمت ها شود، به گونه اي كه نابه ساماني 

در بازار كاالهاي اساسي مصداق اين امر است. 
   بانك مركزي: شوك ارزي مانع رسيدن به 

تورم ۲۲ درصدي شد 
در اين زمينه، يك مقام مس��ئول در بانك مركزي 
درباره اينكه چرا نرخ تورم به ۲۲ درصد نرسيد، به 
ايسنا اعالم كرد: »در مسير تحقق هدف گذاري تورم 
ابتدا بانك مركزي خوب پيش رفت، اما شوك ارزي 
در مهر سال گذشته دور از انتظار و برنامه ريزي ها 

بود و اين بانك را از مسير تحقق تورم ۲۲درصدي 
خارج كرد.«

وي افزود: »از سوي ديگر، وضعيت بورس در سال 
گذشته در نزديك نشدن به نرخ تورم هدف گذاري 
شده مؤثر بود؛ به اين صورت كه بازار در آن زمان خود 
را براي دالر 40تا 50هزار توماني آماده مي كرد كه 
انتظارات تورمي را زياد كرد، اما در نهايت بازار ارز با 

افت هاي شديد مواجه شد.«
  نرخ دالر باالتر از هدف تورمي است

اين مقام مس��ئول ادامه داد: »بان��ك مركزي براي 
رسيدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دالر در سامانه نيما را 
17 هزار تومان پيش بيني كرد، اما اين گونه نشد و در 
حال حاضر نرخ دالر 5تا 6هزار تومان از هدف تورمي 

اين بانك باالتر است.«
وي با تأكي��د براينك��ه هدف گذاري ت��ورم به اين 
معناست كه باقي سياس��ت هاي بانك مركزي در 
اين راستا تعيين شوند و حركت كنند، گفت: »بدين 
منظور نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش يافت.« 

به گفته او، يك��ي از اولويت ه��اي رئيس كل بانك 
مركزي اين است كه حتي با تأخير زماني هم كه شده 

به نرخ تورم هدف گذاري دست يافت. 
اين مقام مسئول در بانك مركزي معتقد است كه 
برخي از علل محقق نشدن نرخ تورم هدف گذاري 
شده در اختيار بانك مركزي نبود. به عنوان مثال، 
اتفاق هايي كه در بهمن و اسفند سال گذشته براي 
توزيع كاالهاي اساسي رخ داد، خارج از اختيار بانك 

مركزي بود و انتظارات تورمي را افزايش داد. 
  بازنگري در مخارج

بر اس��اس اين گزارش، اگر چه از سال 97 تاكنون 
آمارهاي دخل و خرج دولت در بانك مركزي نش��ر 
نيافته، اما وابستگي كسري بودجه دولت بر بخش 
مالي و كااليي كشور عيان است. در اين ميان انتظار 
م��ي رود اصالح��ات در حوزه كاه��ش هزينه هاي 
دولت و همچنين اصالح بخش مالي بخش دولت 
و ش��ركت هاي دولتي و بخش ه��اي بودجه بگير از 
سوی يك كميته فرابخشي آغاز شود. بايد پذيرفت 
چرخ اقتصاد ايران حتي بعد از رفع تحريم و صادرات 
نفت نيز ديگر به درستي نخواهد چرخيد و رويه هاي 
پيش��ين مش��كالت و مطالبات مردم حل و فصل 
نخواهد شد. در شرايطي كه كشور دچار تورم باال، 
تحريم ها، شيوع كرونا و كس��ري بودجه گسترده 
اس��ت و اقتصاد در وضعيت تش��ديد ركود تورمي 
ارزيابي مي ش��ود،با توجه به اينكه در ايران بودجه 
عمومي و مخارج دس��تگاه هاي مختل��ف از منظر 
اثربخش��ي و كارآيي و بهره وري مورد بررسي قرار 
نمي گيرد، شرايط براي ارائه پيشنهادهاي عملياتي 
به منظور افزايش كارآيي بودجه يا كاهش مخارج 
غيراولويت دار يا بي اثر دستگاه ها بسيار دشوار است. 
در غياب اين بررسي ها بودجه ريزي در كشور دچار 
كاستي هاي بس��ياري شده و سياس��تگذار نيز در 
هنگام بودجه ريزي به اطالعات الزم براي شناخت 
تغييرات الزم در مخارج عمومي دسترس��ي ندارد. 
به همين دليل اجراي فرآين��د بازنگري در مخارج 
عمومي ب��ا توجه به تجربه ه��ا و ادبيات بين المللي 
در ايران ضروري به نظر مي رس��د. همچنين به نظر 
مي رسد در ايران بسيار ضروري است كه با توجه به 
نكات عنوان شده اين فرآيند با محوريت دولت انجام 
شود و براي موفقيت در عالي ترين سطوح سياسي 

مورد حمايت قرار بگيرد. 
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قلم افزایش قیمت ها در جوهر بودجه
سلطه مالي دولت برای تأمين كسری بودجه بر كل اقتصاد ايران هادی غالمحسینی

  گزارش  

معاون وزير صنعت مطرح كرد
تحقق 3/5 میلیارد دالر داخلي سازي صنعتي

مع�اون ام�ور صناي�ع وزارت صنعت، مع�دن و تج�ارت از تحقق 
اهداف توسعه س�اخت داخل در سراسر كش�ور خبر داد و گفت: 
پارس�ال 3/۲ ميليارد دالر براي توس�عه و تعميق س�اخت داخل 
از سوی اس�تان ها هدف گذاري ش�ده بود كه با توجه به اقدام هاي 
انجام شده، اين ميزان به بيش از 3/5 ميليارد دالر افزايش يافت. 
مهدي صادقي نياركي، توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و 
روند افزايشي توليد محصوالت منتخب صنعتي را از جمله اقدام هاي 
انجام شده در سال »جهش توليد« برشمرد و گفت: در حوزه توسعه و 
تعميق ساخت داخل نيز از س��وی صنايع سراسر كشور در بخش هاي 
مختلف صنعتي 3ميليارد و500 ميليون دالر داخلي سازي انجام گرفت. 
وي افزود: رهبر معظم انقالب چهار سال متوالي شعار سال را به بخش 
توليد و صنعت اختصاص دادند و پارسال با تالش صنعتگران كشورمان 

توانستيم شاهد رشد مناسبي در بخش توليد كشور باشيم. 
معاون امور صناي��ع وزارت صنعت، به مرور وضعيت صنايع با ش��يوع 
ويروس كرونا پرداخت و گفت: در شرايطي بخش صنعت كشور توانست 
رشد صنعتي را رقم بزند كه شيوع ويروس كرونا شرايط نامساعدي براي 
بخش مولد كشور ايجاد كرده بود، اما در حوزه توليد محصوالت مورد 

نياز مردم براي مقابله با اين بيماري شاهد جهش خوبي بوديم. 
   رشد ۲۲5 درصدي سرمايه گذاري صنعتي  در 11 ماهه سال ۹۹

صادقي نيارك��ي با تش��ريح وضعي��ت ش��اخص هاي كالن صنعت در 
سال گذش��ته خاطرنشان كرد: ميزان س��رمايه گذاري صنعتي با رشد 
۲۲5درصدي به بيش از 180 هزار ميليارد تومان در 11 ماهه پارسال 
رسيد كه اين ميزان تا پايان سال روند افزايشي داشته است. وي، افزايش 
۲3 درصدي اشتغال صنعتي را از ديگر اقدام هايي برشمرد كه در سال 

جهش توليد بستر را براي فعاليت 1۲1 هزار نفر فراهم كرد. 
   جهش توليد ۲۰ محصول منتخب صنعتي

اين مقام مسئول همچنين از جهش توليد ۲0 محصول منتخب صنعتي 
خبر داد و ابراز اميدواري كرد اين روند در سال 1400 با همكاري همه 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي حفظ شود و شاهد بهبود وضعيت صنعت 

1400 باشيم.

 تداوم رونق بازار بدهي در فرابورس
 در سال 1400

ارزش معامالت فراب�ورس ايران بي�ش از 4۰ ه�زار و 6۰۰ ميليارد 
تومان داد و س�تد ب�ود، عم�ده ارزش معامالت فراب�ورس مربوط 
به فروش اوراق دولتي در عملي�ات بازار باز بوده ك�ه براي تأمين 
مال�ي ش�ركت هاي دولتي و دول�ت انجام مي ش�ود و مش�تريان 
آن ني�ز بانك ه�ا و صندوق ه�اي ب�ا درآمده�اي ثابت هس�تند. 
اگر چه تداوم ريزش بازار سهام اين روزها با اعتراض سهامداران روبه رو 
شده اس��ت، اما بازار بدهي در دل فرابورس در سال جاري نيز همچون 
سال گذشته با رونق همراه اس��ت، به ويژه اينكه مقامات بانك مركزي 
مي گويند اگر اوراق بدهي منتشر نكنيم بايد پول چاپ كنيم و اين كار با 

يك تأخير سه تا چهار ماهه تورم در اقتصاد تشديد مي شود. 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران ديروز هم در يك روند نزولي با 
كاهش 4 هزار و 857 واحد روبه رو شد.  به گزارش فارس، بورس اوراق 
بهادار تهران اين هفته روي دنده نزولي قرار گرفته و روزيك ش��نبه به 
گونه اي كه در پايان معامالت شاخص كل با كاهش 4 هزار و 857 واحد 

به رقم يك ميليون و ۲۲6 هزار و 18 واحد رسيد. 
همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن با كاه��ش 673 واحد به رقم 
434هزار و 697 واحد رس��يد. ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به 
بيش از 4ميليون و 896 هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران در بورس 
بيش از 3/1 ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 319 هزار 

فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 98 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
همچنين ارزش معامالت فرابورس ايران بيش از 40هزار و 600ميليارد 
تومان داد و ستد بود كه با اين حساب مجموع ارزش معامالت دو بازار 

بورس و فرابورس به بيش از 43 هزار و 698 ميليارد تومان رسيد. 
البته عمده ارزش معامالت فرابورس مربوط به فروش اوراق دولتي در 
عمليات بازار باز بوده كه براي تأمين مالي شركت هاي دولتي و دولت 
انجام مي شود و مش��تريان آن نيز بانك ها و صندوق هاي با درآمدهاي 

ثابت هستند. 
اگر نگاهي به ش��اخص هاي بورس بيندازيم، همه اين شاخص ها قرمز 

بودند. البته ميزان ريزش شاخص قيمت ها زير 0/5 درصد بوده است. 
ش��اخص بازار اول بورس 0/51 درصد افت كرد و ش��اخص بازار دوم 
بورس 0/۲5 درصد كاهش يافت. نمادهاي شس��تا، پتروشيمي نوري 
و فوالد مباركه بيشترين اثر افزايش در شاخص بورس را داشتند و در 
سوي ديگر نمادهاي پتروشيمي خليج فارس، ملي مس، پااليش نفت 
اصفهان و سرمايه گذاري غدير بيشتري اثر كاهشي در شاخص بورس 

را داشته اند. 
نمادهاي پرتراكنش در بورس تهران شامل دارويي بركت، ايران خودرو، 
شس��تا، پااليش نفت اصفهان، ملي مس ايران، فوالد مباركه و معدني 

اپال كاني پارس بوده اند. 
خريداران پااليش يكم هنوز با ۲7درصد زيان همراه هستند،  هر واحد 
اين صندوق سرمايه گذاري به نرخ 10هزار تومان به مردم فروخته شد 
و  امروز 7هزار و 3۲۲ تومان اس��ت. در فرابورس ايران هم شاخص كل 

۲4واحد رشد كرده و به رقم 17 هزار و 796 واحد رسيد. 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يك ميليون و ۲09 هزار 
ميليارد تومان رسيد، يعني در مجموع ارزش روز شركت هاي بورسي 
و فرابورس��ي ايران به بيش از 6 ميليون ميليارد تومان رس��يده است. 
معامله گران در فرابورس ايران بيش از 98۲ ميليون سهام حق تقدم و 
اوراق مالي در قالب 77 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 40 هزار و 599 

ميليارد تومان داد و ستد كردند. 

صندوق بين المللي پول:
اثر تحریم ها بر اقتصاد  ایران  پایان یافت

صن�دوق بين المللي پ�ول با بررس�ي وضعيت 13 ش�اخص كالن 
اقتصاد ايران در سالي كه گذشت از رشد 54 ميليارد دالري حجم 
اقتصاد اي�ران در اين س�ال، تخليه اثر تحريم ها ب�ر بخش نفتي و 
تج�ارت 14۰ ميليارد دالري ايران با كش�ورهاي جه�ان خبر داد. 
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از تسنيم، صندوق بين المللي پول در 
گزارشي موسوم به »چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي 
مركزي« به بررسي وضعيت اقتصادي 31 كشور منطقه از جمله ايران 

در سال ۲0۲0 پرداخته است. 
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي، اقتصاد ايران پس از تجربه رشد 
منفي 6/8درصدي در سال ۲019 با وجود تحريم هاي امريكا رشد مثبت 
1/5 درصدي را در سال ۲0۲0 ش��اهد بوده است. با وجود تحريم هاي 
امريكا، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران از رقم برآوردي 581 ميليارد 
دالري در سال ۲019 با افزايش 54 ميليارد دالري به 635 ميليارد دالر 
در سال ۲0۲0 رسيده است. بخش غيرنفتي ايران در سال ۲0۲0 رشد 

مثبت 1/3درصدي را داشته است. 
اين بخش در سال ۲019 نيز 0/9درصد رش��د كرده بود. بخش نفتي 
ايران پس از رش��د منفي قابل توجه 38/9درصدي در س��ال ۲019 با 
رشد مثبت 3/1درصد در سال ۲0۲0 مواجه شده است كه اين امر نشان 
مي دهد اثر تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران در سال ۲019 به طور 

كامل تخليه شده است.

   خبر

در حالي كه دبير كل اتاق بازرگاني ايران و عراق 
پيش از اين از آزاد س�ازي ارزهاي بلوكه ش�ده 
ايران در عراق خبر داده و مدعي ش�ده بود كه 
حتي تراكنش هايي هم انجام ش�ده است، اين 
فعال بخش خصوصي روزگذشته به طور مجدد 
وعده آزاد س�ازي ارزه�اي بلوكه ش�ده ايران 
در ع�راق را به افكار عمومي داد. اين دس�ت از 
اظهارنظرها در زنجيره اي از سايت ها و كانال هاي 
خب�ري مرتبط ب�ا ب�ازار ارز انع�كاس مي يابد. 
مقامات دولتي و نزديك به دول��ت تقريباً از زمان 
روي كار آم��دن بايدن، وعده آزاد س��ازي ارزهاي 
بلوكه شده ايران در بانك هاي كره جنوبي، عراق، 
چين و هند را به مردم دادند، ب��ا اين حال تنها در 
سال 1399 شاهد رشد100درصدي قيمت دالر 
بوديم و در نهايت نيز بعد از هر وعده گشايش ارزي 

مشخص شد كه آزاد سازي در كار نبوده است. 
حال كه كل اقتصاد ايران ش��رطي ش��ده است و 

بسياري از فعاالن اقتصادي نمي دانند اصالً در آينده 
با چه نرخ ارزي روبه رو هستند، به طور مجدد شاهد 
سياست بالتكليف نگه داشتن فعاالن اقتصادي در 

حوزه گشايش ارزي و برجام هستيم.
دبيركل اتاق بازرگاني ايران و ع��راق مي گويد، با 
وجود ش��رط دش��واري كه دولت عراق بر سر راه 
ش��ركت ها گذاش��ته، اما پول هاي ايران در عراق 

امكان جابه جايي پيدا كرده اند. 
سيدحميد حسيني در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: 
در سال هاي گذش��ته يكي از بهانه هايي كه دولت 
عراق در تسويه نكردن پول  حاصل از صادرات ايران 
داش��ت، تحريم هاي امريكا بود، اما در هفته هاي 
گذش��ته، گش��ايش هايي در اين زمينه رخ داده و 
حتي صحبت از دادن يك مهلت 1۲0 روزه به عراق 

مطرح شده است. 
وي با بيان اينكه مذاكرات براي آزادسازي پول هاي 
ايران در عراق در جريان سفر وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي به بغداد نيز دنبال مي شود، بيان كرد: وزير 
اقتصاد عراق در جريان سفر آقاي شريعتمداري به 
اين كش��ور نيز صحبت از ممكن شدن آزادسازي 
پول هاي ايران را مطرح ك��رده و از آمادگي دولت 
اين كش��ور براي همكاري در اين زمينه خبر داده 
است. هرچند بغداد شرط هاي دشواري را در اين 
مسير گذاشته، اما به نظر مي رسد بهانه تحريم ها 

ديگر وجود ندارد. 
دبي��ركل ات��اق بازرگاني اي��ران و ع��راق درباره 
شرط هاي دولت اين كش��ور براي انتقال ارز ايران 
نيز گف��ت: ش��رط ها كار را در عرص��ه عمل براي 
شركت هاي عراقي دشوار مي كند. مثالً اينكه نياز به 
دريافت مجوز از تمام وزارتخانه هاي ذي ربط وجود 
دارد يا اينكه گفته اند باي��د كاالي ايراني به عراق 
منتقل شود و پس از تأييد تخليه، پول جابه جا شود 
يا در رابطه با بازكردن ال سي يا نحوه پرداخت ارز 
نيز اما و اگرها وجود دارد، اما در مجموع هر چند به 

دشواري، اما امكان انتقال پول فراهم شده است. 
حسيني درباره ابعاد سفر وزير كار ايران به عراق نيز 
توضيح داد: يكي از اصلي ترين ابعاد اين سفر، بحث 
حضور نيروهاي متخصص ايراني در عراق اس��ت. 
عراق در سال هاي گذشته تعداد زيادي از نيروهاي 
خود را از دست داده و در كنار آن برخي نيروهاي 
ايراني به ش��كل انفرادي كار خود را در اين كشور 

دنبال مي كند. 
وي افزود: با نهايي ش��دن توافقات در اين زمينه، 
شركت هاي كاريابي ايراني و عراقي مي توانند بستر 
همكاري هاي رسمي در زمينه نيروهاي انساني را 
بررسي كنند تا عايدي دو كش��ور از اين تبادالت 
افزايش يافته و همكاري هاي دوجانبه در س��طح 

نيروي انساني نيز رشد كند. 
بناست در جريان سفر محمد شريعتمداري، وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ايران به بغداد، دو طرف 

يك سند همكاري پنج ساله به امضا برسانند. 

وعده تكراري آزاد سازي پول هاي بلوكه شده ایران در عراق 

     جهان نما

گزارش جديد سازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متحد )فائو( نشان مي دهد كه قيمت كاالها در 
بازار جهاني موادغذايي در ماه مارس به باالترين 
س�طح در هفت س�ال گذشته رس�يده است. 
به گزارش مهر، به نقل از راشاتودي، گزارش جديد 
س��ازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد )فائو( 
نش��ان مي دهد كه قيمت كاالها در بازار جهاني 
مواد غذايي در ماه مارس براي دهمين ماه متوالي 

افزايش يافته است. 
شاخص قيمت مواد غذايي فائو كه تغييرات ماهانه 
در قيمت هاي بين المللي كاالهاي غذايي را رديابي 
مي كند، در مارس به طور متوسط 118/5 واحد را 
نشان داد كه 1/۲درصد بيشتر از ماه فوريه بود و به 

باالترين سطح از ژوئن ۲014 رسيده است. 
طبق اع��الم فائ��و، بيش��ترين افزاي��ش قيمت 
موادغذايي در ماه مارس مربوط به شاخص قيمت 
روغن نبات��ي بود كه 8درصد نس��بت به ماه قبل 
افزايش يافت و به باالترين سطح خود طي 10سال 

اخير رسيد. 

فائو:
 قیمت جهاني موادغذایي 

به باالترین رقم در 7 سال گذشته رسید

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
11070390سرمايه گذاري تامين اجتماعي

120-6150سرمايه گذاريتوسعهصنايع سيمان
20-1050شركت س استان اصفهان

300-69400فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
370-18490بيسكويت گرجي 

18008010190نوردوقطعات فوالدي 
90-4660سايپاآذين 

3030-148840معدني دماوند
340-16730آلومينيوم ايران 
40-2710بانك پارسيان 

20410450فوالدكاوه جنوب كيش
480-23720داروسازي سينا

70-3630ايران تاير
739010بيمه ما

1110-54700سيمان آرتااردبيل
270-13450توليدنيروي برق آبادان

410-20320داروسازي كوثر
940-46490فراورده هاي نسوزايران 

150-7640تامين سرمايه اميد
530-26290صنعتي زرماكارون

150-7360پالسكوكار
90-4590نيرومحركه 

400-20050سيمان صوفيان 
1470070معدني وصنعتي گلگهر

200-10160جام دارو
240-11790كاشي وسراميك حافظ 

470-23440سامان گستراصفهان 
430-21480ايركاپارت صنعت

140-14490معدني وصنعتي گلگهر
60-3390ليزينگ رايان سايپا

1395090فوالدخوزستان
22850150معدني وصنعتي چادرملو
680-33360كارخانجات داروپخش 

160-7860محورسازان ايران خودرو
30-17000فرآوري معدني اپالكاني پارس

740-57790فوالداميركبيركاشان
580-28900پااليش نفت تبريز

50-2730گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
720-57180موتوژن 

17080310سيمان داراب 
490-24110ليزينگ خودروغدير

1260-62810گروه صنعتي بوتان 
170-8720سيمان سپاهان 

380-18720صنعتي آما
130-6400پارس مينو

600-14390موتورسازان تراكتورسازي ايران 
140-7260حفاري شمال

370-18380سيمان فارس وخوزستان
300-14890البرزدارو

480-23560سيمان تهران 
93100490پتروشيمي پرديس

730-36210صنايع پتروشيمي كرمانشاه
1333020بانك پاسارگاد

760-37310سيمان غرب 
210-10330داده گسترعصرنوين-هايوب

560-27630پاكسان 
200-19710سيمان شاهرود

100-12100پااليش نفت اصفهان
70-3890كارخانجات توليدي شهيدقندي

440-29200مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
60-6800سرمايه گذاري سپه 
26900450تايدواترخاورميانه 

250-12700گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
100-5140داروسازي امين 

520020س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
210-10650سرمايه گذاري ملي ايران 

2000-98210داروپخش )هلدينگ 
396090بانك ملت

360-17950سيمرغ
60-3390ليزينگ رايان سايپا

310-16730مس شهيدباهنر
260-13130باما

13690590سيمان مازندران 
40-2100بيمه آسيا

55880410پتروشيمي شيراز
100-5300سرمايه گذاري خوارزمي
50-2750سرمايه گذاري صنعت بيمه 

220-11180سيمان شمال 
50-2930ايران ترانس فو

24870880پتروشيمي شازند
290-16110سيمان كرمان 

70-3690بيمه البرز
22990290معدني وصنعتي چادرملو
930-45620توليدمواداوليه داروپخش 

440-21730كارخانجات توليدي شيشه رازي 
130-6510بيمه دانا

12500270فوالدمباركه اصفهان
140-7000سيمان شرق 

780-40200سرمايه گذاري دارويي تامين
170-8830سرمايه گذاري توسعه ملي 

350-17250گروه مپنا)سهامي عام(
26610430صنعتي بهشهر

1320-64740داروسازي فارابي 
120-11390ملي صنايع مس ايران  

270-13540توسعه شهري توس گستر
260-12920كويرتاير

1300-63980توليدمحورخودرو
230-45000پتروشيمي خارك 

560-27440شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
500-24630داده پردازي ايران 

1010-49730سرمايه گذاري ساختمان ايران
110-5550 گروه صنايع بهشهرايران 

70-16300سرمايه گذاري صنعت نفت  
100-5320سرمايه گذاري سايپا
50-2690سرمايه گذاري نيرو

530-26260مس شهيدباهنر
170-10700سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

1000-49220نفت پارس 
150-8310سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

220-10880ليزينگ صنعت ومعدن 
3184002800پتروشيمي فناوران

500-24650سيمان هگمتان 
380-19110گروه دارويي سبحان

490-24240توليدي چدنسازان
160-11700توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

300-14970سرمايه گذاري بهمن 
23500820سيمان خوزستان

9920120البرزدارو
100-5340سرمايه گذاري پرديس

50-2520قطعات اتومبيل ايران 
200-10030شيشه همدان 

210-10330مخابرات ايران
730-35780بورس اوراق بهادارتهران
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